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Lidt om Nord-Als BoldkluD

Selv~ølgelig har man ogs~ ~ør
kommune.
Denne gang fandtes der her i byen Nordborg to
idrætsforeninger med fodboldafdelinger og disse to
afdelinger skilte sig ud af ~oreningerne og blev i 1969 til
Nord-Als Boldklub.

1969 spillet ~odbold i vores

Klubben blev sti~tet i 1969 og har der~or i ~r 25 ~rs
Jubilæum.

I Nordborg kommune findes der i dag 4 foreninger der spiller
fodbold.
Nord-Als Boldklub er den forening i kommune som har flest
medlemmer og højest rangerede hold i turneringen.

*
Alt i alt spiller ca. 300 personer fodbold i vores klub.
Vi har hold i alle aldersklasser og for begge køn.
De yngste hos os er i 3 ~rs alderen og 09 de ældste og 60
~rs alderen.

Nord-Als Boldklub har ea. 22 hold tilmeldt turnerIngen og i
mange ~r haft stabil medlemstal.

Op til lO ~rs alderen spiller man i Danmark 7-manos fodbold
p~ en bane som er ea. halv sa stor som en almindelig
fodboldbane.

Her p~ Nord-Als Idrætseenter afvikler vi næs~en alle vores
kampe og vore hold træner her normalt to gange om ugen -
kun vores yngste spillere i 3 til 5 ~rs alderen møder kun en
gang om ugen.

Nord-Als Boldklub kan disponere over banerne ved
idrætseenteret fra ea.l.april til l.oktober og eneste krav
fra kommunen er at klubber meddeler start og
sluttidspunktet for træningen.

Alle hold har deres egen træner og mange hold har ogs~ en
holdleder som tager sig af De mere praktiske ting.

Vi rekrutterer vores ~rænere primære fra egne rækker og
giver dem muligheo for at deltage 1 diverse trænerkurser som
klubben selvfølgelig betaler for dem.

Ved siden af afholder vi ogs~ selv kurser og vi ser
selvfølgelig meget gerne at sa mange som mulig benytter SIg
af disse tlloud og far en seriøs Uddannelse som træner.

*
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N~r VI ansætter en ungdomstræner.-Forlanger vi ikke at de ha~
en sadan uddannelse, men vi har seiv-Følgelig nogle krav til
oem og -Følger nøje deres arbejde med holdet og deres
udvikling som ~ræner.

Hertil har VI nogle kvali-Ficereoe kræ-Fter i klubben og vores
resultater gennem tiderne har vist. at oenne -Fremgangsmade
passer bedst tll os og er mest fornu+tig for en klUb i vores
størrelse og ambitionsniveau.

Vores ungdomstrænere er ulønnet - der er kun en beskeden sum
i form af en omkostningsgodtgørelse samt en træning~dragt
til dem.

*
Lidt anderledes ser det ud i vores seniorafdeling.
Vi' har "pci papir" spillere til ca. 4 herrehold, men for
tiden kun 3 hold i turneringen. Dertil kommer et damehold.

Klubben har ansat en træner til hvert hold og deres indsats
for foreningen er selvfølgelig ikke helt gratis, men ingen
af dem kan leve af at træne i Nord-Als Boldklub.
Deres arsløn ligger mellem 10 og 25.000 kroner, hvor
sidstnævnte beløb svarer til en god manedsløn -For en
arbejdsleder i me~albranchen.

*
I DanmarK har vi ialt 11 trin for at na helt til tops i
fodbold - vi kalder vores eliterække "Superliga".

Nord-Als Boldklub's l.hold star -For tiden pa trin 5 - altsa
mIdt i mellem mulighederne - og det svarer sa nogenlunde til
vore sportslige ambitioner.

Vi har godt nok, -For et par siden været en klasse højere og
er heller ikke betænkelig ved at prøve det igen - men Sd er
toppen for os naet og alt andet vil være en nummer for stor
for os.
Med kun 16.000 indbyggere i kommunen og med 4 fodboldklubber
samt mange andre +oreningstilbud er konkurrencen om
medlemmerne meget stort.
Dertil kommer at vi ofte mister unge spillere, som i
forbindelse med deres videreuddannelse er nødt til at rejse
-Fra byen og egnen.

Ellers nar vi som forening meget fine betingelser Nordborg
<.ommu ne •
FacilIteterne er tip -top ~ommunens støtte til
forenlngerne er god og samarbejdet med Idrætscenter funge~er
tilf~edsstiilenoe.
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NB - som klubben kaldes I det daglige sty~es a~ en 5-mands
besty~else.
Vi har en formand for vores ungdoms - og oldboysafdeling og
begge kan deltage i bestyrelsesarbejde med fuld stemmeret.
Vores seniorafdeling har en talsmand som nar de samme
rettigheder.

Der er ogs~ dannet forskellige underudvalg som
forening spiller en meget vigtig rolle.

vores

Især vores økonomi er meget afhængig af, at vi har en del
personer i vores forenIng som sø~ge~ for at vi har nogle
alternative indtægter.

*
Medlemmernes kontingent og kommunens tilskud e~ Ikke nok til
at vi kan eksistere, med det m~l vi har sat os.

En ungdomsspiller betaler hos os mellem 300 og 440 kroner
kontingent for et ~r og seniorspillerne betaler 880 kroner.

Spillerne betaler selv en del af kørselsudgifter til
udekampe.
Det var vi nødt til at indføre, eller kunne økonomien slet
ikke me~e hænge sammen.

p~ grund af vores geografiske beliggenhed skal mange af
vores hold rejse ret langt for at spille turneringska~pe.

Kørsel til disse kampe foreg~r mest med privatbiler.
Chaufførens bensinudgifter dækkes enten af spillernes
betaling alene eller af penge b~de fra spillerne og klubben,
alt afhængig af, hvilken afstand bilen skal køre.

Klubben giver først tilskud, n~r afstanden tIL byen, hvor
der skal spilles kamp, overstiger 60 kilometer og ved
længere ture køres der med bus.

*
Som nævnt før, kan NB ikke klare sig økonomisk alene med
indtægterne fra medlemmerne og kommunen.
Tilskuerantallet i vores rækker er heller ikke i en
størrelseso~dning som giver entreindtægter af oetydning.

Vi skal derfor skaffe os penge pa andre mader.
Den største del af vores udgifter skal vi dække Ind gennem
alternative inatægte~.
Derfor e~ Klubben ogsa meget aktiv p~ andre om~ader end
fodboldsporten.

Vi afholder hvert ar en stor Idræts- og festuae over 4 dage
her p~ Idrætscenter.
Hver uge arrangerer vi et stort Bingo-spil med 250 deltager
i gennemsnit-
~n gang om aret ved juletiden afholoe~ vi et kæmpe fest her
i centrets store hal.
Vi arrangerer koncerter, sælger julekalender og er altid
villig og parat til at gøre en ekstra lnasats for at tjene
lidt penge til vores klubkasse.
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Vi har i løbet af et ar udgifter mellem 4 - og 500.000
kroner og for at fa balance i regnskabet kræver det,at vi
skaffer os ca. 60% af beløbet gennem ovennævnte aktiviteter.

Den direkte økonomlske støtte fra kommunen er pa 70 kroner
pr. medlem under 25 ~r og derudover yder kommunen en hel
eller delvis refusion af klubbens udgifter til
træneruddannnelser.

Omkring brug af baner og ldrætshaller er der ikke i Nordborg
kommune indført nogen form for brugerbetaling.

En del andre kommuner i landet har indført en timebetaling
fra kommunens klubber og dette har ikke været særligt
populær.

*
Det var lidt om Nord-Als Boldklub.
Hvis der er interesse for det, vil vi meget gerne vise jer
vores Idrætscenter.
Her er mange foreninger og aktiviteter samlet under et tag.

Vi selv som fodboldklub r~der over de klublokaler I har set
ved modtagelsen, der er 4 meget gode fodboldbaner og
træningsarealer .Dertil kommer, at vi ogsa har mulighed for
at benytte en del fodboldbaner ved et par skoler her i
omegn. Vi har rigelig og gode omklædningsrum, hallerne
benytter vi i vinterperioden til indendørsfodbold og ~e
andre faciliteter lejlighedsvis.

Fordelingen af de
timefordelingsmøde,

indendørstimer sker pa det
hvor alle klubber møder op.

arlige

Den enkelte klub har krav pa timer efter antal medlemmer og
der sker sa en fordeling p~ kommunens haller.

Nord-Als Boldklub medlemstal giver ret til 14 timer i Nord-
Als Idrætshal og disse timer fordeles s~ blandt klubbens 10
afdelinger.

Afdelingerne starter den indedørstræning omkring l.oktober
og starter udenfor igen omkring l.marts eller l.april alt
efter vejret.

Peter Glock
01/09-94

Nord-Als Boldklub og de mange andre foreninger har efter vor
mening fine betingelser i Nordborg Kommune - vi har i hvert
fald drevet det godt de første 25 ar og ser lyst pa
fremtiden.
Som en minde om vores ILlle arrangement vil vi gerne
overrække jer vores jubilæumsvimpel i mini-format.


